Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania Profesijnej rady.
Dátum: 30.03.2021.
Miesto: On-line priestor.
Prítomní:, Mgr. Vladimír Hambálek, PhD., Mgr. Katarína Mažárová, prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., Mgr.
Kristína Mózešová, PhD., prof. PaedDr. Milan Schavel, PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Ospravedlnení: PhDr. Anna Baltazarovičová, Mgr. Martina Gymerská PhDr. Lenka Kleskeň, PhD., PhDr. Eva
Labudová, Mgr. Monika Turacová, PhD.,.
Rokovanie Profesijnej rady bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku Komory, Článok 3, ods. 2: „Ak
nie je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov orgánu Komory s hlasovacím právom, rokovanie orgánu
Komory sa preruší. Do tridsiatich minút predseda orgánu Komory alebo ním poverený člen orgánu Komory zvolá
náhradné rokovanie, ktoré je uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte zvolených členov orgánu Komory s
hlasovacím právom.“
Za zapisovateľa bol určený PhDr. Jozef Vorobel, PhD., za overovateľov zápisnice Mgr. Kristína Mózešová, PhD. a
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Priebeh rokovania.
Rokovanie Profesijnej rady prebiehalo podľa vopred zaslaného a schváleného programu (viď príloha zápisnice).

1. Privítanie a otvorenie zasadnutia .
Zasadnutie Profesijnej rady otvorila, privítala prítomných členov predsedníčka Profesijnej rady pani Mgr. Katarína
Mažárová (ďalej len pani predsedníčka) a predstavila program zasadnutia Profesijnej rady.
2. Kontrola plnenia úloh z rokovania Profesijnej rady zo dňa 3.12.2020.
Pani predsedníčka zhrnula činnosť Profesijnej rady od posledného prezenčného zasadnutia a splnenie úloh
zadaných na poslednom zasadnutí Profesijnej rady dňa 3.12.2020.
 Úloha č. 1 bola splnená. Odporúčanie Profesijnej rady urobiť revíziu (inventúru) členskej základne,
zdokumentovať problematické ukončené vzdelanie prijatých členov a hľadať riešenia z tejto situácie bolo
Predstavenstvu viackrát predostreté tak prostredníctvom zápisnice zo zasadnutia Profesijnej rady, ako aj
prostredníctvom pani predsedníčky Profesijnej rady. Profesijná rada odporúča oficiálne požiadať MŠ o
relevantné stanovisko k danej problematike, predovšetkým k akceptácií študijného odboru vzdelávanie
dospelých so špecializáciou sociálna práca a toto záväzné odporúčanie interpretovať v rámci zákona o
sociálnej práci.
Termín: Táto úloha sa presúva do ďalšieho obdobia.
 Úloha č. 2 nebola splnená. Odporúčanie Profesijnej rady – urobiť revíziu členskej základne, zadokumentovať
problematické ukončené vzdelanie prijatých členov a hľadať riešenia tejto situácie bolo Predstavenstvu
predostreté tak prostredníctvom zápisnice zo zasadnutia Profesijnej rady, ako aj prostredníctvom pani
predsedníčky Profesijnej rady na zasadnutí Predstavenstva dňa 28.10.2020. Predstavenstvo zobralo
odporúčanie na vedomie, avšak v danej veci nekonalo.
Termín: Túto úlohu presúvame do ďalšieho obdobia.
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 Úloha č. 3 nebola splnená. Pani Mgr. Martina Ondrejková sľúbila svoju pomoc pri oslovení pracovníkov
MPSVR SR so žiadosťou o termín spoločného stretnutia na tému etického kódexu, platného pre všetkých SP
a ASP. To sa však nezrealizovalo, o.i. i z dôvodu pandemických opatrení.
Termín: Túto úlohu presúvame do ďalšieho obdobia.
 Úloha č. 4 nebola splnená. Pani predsedníčka Profesijnej rady oslovila členov Predstavenstva Komory
s ponukou spolupráce pri obnovení činnosti pracovných skupín, aby určili zástupcov Predstavenstva, ktorí sa
budú venovať jednotlivým oblastiam výkonu sociálnej práce v rámci pracovných skupín. Predstavenstvo
z časových dôvodov nemá priestor riešiť túto tému.
Termín: Túto úlohu presúvame do ďalšieho obdobia.
 Úloha č. 5 nebola splnená. Pani predsedníčka Profesijnej rady požiadala štatutárny orgán Komory
(v súčasnosti je ním podpredseda Komory, pán PhDr. František Drozd, PhD.) o poverenie vybraných
zodpovedných osôb na zastupovanie Komory za jednotlivé oblasti výkonu sociálnej práce pri rokovaniach
s tretími stranami. Keďže táto úloha nadväzuje na predchádzajúcu úlohu č. 4, Predstavenstvo z časových
dôvodov nemá priestor riešiť túto tému.
Termín: Túto úlohu presúvame do ďalšieho obdobia.
 Úloha č. 7 nebola splnená. Predsedníčka Profesijnej rady požiadala štatutárny orgán Komory o oslovenie
MPSVaR SR s otázkou, či je možné priebežne zasielať aj ďalšie návrhy na vzdelávanie sociálnych pracovníkov,
ktoré Profesijná rada Komory odsúhlasí. Predstavenstvo z časových dôvodov nemá priestor riešiť túto tému.
Termín: Túto úlohu presúvame do ďalšieho obdobia
 Úloha č. 11 nebola splnená. Pani predsedníčka Profesijnej rady požiadala Predstavenstvo o oslovenie MPSVR
SR. Predstavenstvo odmietlo osloviť MPSVR SR s cieľom dohodnutia postupu vydávania povolení na výkon
samostatnej praxe SP a kontroly splnenia zákonných povinností u žiadateľov, ktorí potrebujú následnú
akreditáciu na výkon vybraných odborných činností. Na základe stanoviska, ktoré získal pán PhDr. František
Drozd, PhD. Považuje tieto otázky za zodpovedané – je potrebné aktualizovať informácie pre držiteľov
povolenia.
Termín: Túto úlohu presúvame do ďalšieho obdobia.
 Úloha č. 12 nebola splnená. Aktualizácia príručky pre držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe SP
nadväzovala na predchádzajúcu úlohu, aktualizované informácie je potrebné zaslať osobitne i držiteľom
povolenia na výkon samostatnej praxe soc. pracovníka.
Termín: Túto úlohu presúvame do ďalšieho obdobia.
 Úloha č. 13 nebola splnená. Úlohu súvisiacu s vypracovaním draftu memoranda o medzirezortnej spolupráci
presúvame podľa aktuálnej situácie v Komore.
Termín: Túto úlohu presúvame do ďalšieho obdobia.
 Úloha č. 11 a č. 12 pokračuje priebežne v plnení. Hodnotenie sústavného vzdelávania držiteľov povolenia
na výkon samostatnej praxe sociálnych pracovníkov. V rámci rokovania zhrnula pani predsedníčka aktuálne
informácie o hodnotení sústavného vzdelávania, kde boli oslovení všetci držitelia povolení. V sledovanom
období boli posúdzované doklady a realizované hodnotenie jednotlivými členmi Profesijnej rady tohto
sústavného vzdelávania. Na základe protokolov hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci
sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax, ktorí vypracovali vždy nezávisle 2 členovia
Profesijnej rady a následných rokovaní Profesijnej rady “per rolam” boli splnené podmienky tohto
sústavného vzdelávania. Zároveň sa odporúča zapracovať najnovšie informácie do pripravovanej
aktualizácie Príručky pre držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe sociálnych pracovníkov aj vo
vzťahu k realizácií špecializovaného sociálneho poradenstva, kde sa vyžaduje povinnosť následne požiadať
o akreditáciu MPSVR.
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Termín: Táto úloha sa napĺňa priebežne.
Hodnotenie sústavného vzdelávania držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe SP
V rámci tohto bodu rokovania taktiež zhrnula pani predsedníčka Profesijnej rady dostupné informácie o tom, ktorí
z držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe SP si splnili povinnosť zdokladovať sústavné vzdelávanie v zmysle
Pravidiel hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú
prax prijatých Profesijnou radou dňa 6.4.2018.
Úloha č. 1: Posúdiť zaslané podklady od p. PhDr. Dušana Kasenčáka.
Zodpovední: Mgr. Kristína Mózešová, PhD., prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

Termín: splnené

Úloha č. 2: Pripraviť odpoveď pre Mgr. Eriku Molnárovú.
Zodpovední: predsedníčka Profesijnej rady, Mgr. Martina Gymerská

Termín: splnené

Úloha č. 3: Posúdiť zaslaní podklady od p. Mgr. Moniky Stašíkovej
Zodpovední: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., PhDr. Jozef Vorobel, PhD

Termín: splnené

Úloha č. 4: Posúdiť zaslané podklady od p. PhDr. Jozefa Duba
Zodpovední: Mgr. Kristína Mózešová, PhD., Mgr. Martina Gymerská

Termín: 21.4.2021

Úloha č. 5: Znovu požiadať o doplnenie dokladov p. Mgr. Andreja Remšíka
Zodpovední: predsedníčka Profesijnej rady

Termín: 30.4.2021

3. Zdieľanie informácii od posledného stretnutia.
V rámci tohto bodu rokovania zhrnula pani predsedníčka Profesijnej rady nasledovné informácie.
Zdieľanie informácií zo spoločných on-line stretnutí všetkých členov volených orgánov, s cieľom
prerokovania možných riešení krízovej situácie Komory ako je napríklad voľba nového predsedu Komory. Vzhľadom
na možnosť toho, že ani v apríli nebude možné zorganizovať snem Komory prezenčnou formou sa navrhuje
pripravovať on-line spôsob realizácie snemu Komory.
Informovanie o situácií postupov k žiadosti o vyjadrenia Predstavenstva k odvolaniu sa Mgr. Polákovej voči
rozhodnutiu Profesijnej rady neudeliť jej povolenie na výkon samostatnej praxe.
Zdieľanie informácií o doplnení návrhov na vzdelávanie sociálnych pracovníkov dvoch tém Rodinná mediácia
a Projektový manažment v sociálnej práci, kde boli pripravené anotácie s cieľmi a profile absolventa vzdelávania.
Informovanie o riešení podnetu, sťažnosti (z pozície etických princípov) doručeného Komore
konkretizovaného sociálneho zariadenia a konkrétnej sociálnej pracovníčky. Týmto podnetom sa zaoberala jednak
Profesijná rada a Disciplinárna komisia, pričom Predstavenstvo už adresovalo list v tejto záležitosti MPSVR. Bolo
zdôraznené prof. Mátelom, že z hľadiska kompetencií sa k etickým otázkam výkonu sociálnej práce vyjadruje
predovšetkým Profesijná rada a že v tomto prípade boli k dispozícií iba informácie z jednej strany. Do budúcna sa
odporúča v takýchto prípadoch požadovať informácie z obidvoch zainteresovaných strán. Aj preto je dôležité
v tomto prípade požiadať o oficiálne stanovisko druhej strany dotknutého sociálneho zariadenia. Taktiež sa
odporúča znovu ozrejmiť a jasne formalizovať kompetencie jednotlivých orgánov Komory v podobných
záležitostiach.
Na záver tohto bodu rokovania pani predsedníčka informovala, že Profesijná rada podporuje záujem
spolupracovať so Študentskou radou vysokých škôl na tému duševného zdravia vysokoškolákov.
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4. Príprava materiálov na rokovanie snemu.
Etické dilemy sociálnej práce v čase COVIDu-19.
Pripravovaný dôležitý dokument prof. Mátelom, Stanovisko k etickým otázkam sociálnej práce počas
pandémie koronavírusu a ochorenia COVID-19, pozostáva z 12 odporúčaní. Obsahuje hodnotenie situácií, možných
dilém, pre oblasť sociálnej práce ako je napríklad využívanie iných pracovných činností sociálnych pracovníkov
počas vyhlásenie núdzového stavu.
Na základe uvedených informácií bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 1 Profesijnej rady zo dňa 30.03.2021.
Profesijná rada má aktuálne 11 členov.
Rokovania sa zúčastnilo 6 členov Profesijnej rady.
Schvaľujem Uznesenie č. 1 Profesijnej rady zo dňa 30.03.2021
sa vyjadrilo 6 členov Profesijnej rady.
Neschvaľujem Uznesenie č. 1 Profesijnej rady zo dňa 30.03.2021
sa vyjadrilo 0 členov Profesijnej rady.
Hlasovania
sa zdržalo 0 členov Profesijnej rady.
Uznesenie č. 1: "Profesijná rada na svojom rokovaní prijala uznesenie a schválila Stanovisko k etickým otázkam
sociálnej práce počas pandémie koronavírusu a ochorenia COVID-19.”
Aktualizácie Etického kódexu.
Príprava druhej revízie Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Slovenskej
republike prof. Mátelom a jeho aktualizácia. Poslané na zverejnenie a pripomienkovanie jednotlivými členmi a
orgánmi Komory do 18.4.2021 so zapracovaním prípadných pripomienok a jeho zverejnením pred smenom Komory
21.4.2021.
Na základe uvedených informácií bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 2 Profesijnej rady zo dňa 30.03.2021.
Profesijná rada má aktuálne 11 členov.
Rokovania sa zúčastnilo 6 členov Profesijnej rady.
Schvaľujem Uznesenie č. 2 Profesijnej rady zo dňa 30.03.2021
sa vyjadrilo 6 členov Profesijnej rady.
Neschvaľujem Uznesenie č. 2 Profesijnej rady zo dňa 30.03.2021
sa vyjadrilo 0 členov Profesijnej rady.
Hlasovania
sa zdržalo 0 členov Profesijnej rady.
Uznesenie č. 2: "Profesijná rada na svojom rokovaní prijala uznesenie a schválila aktualizáciu Etického kódexu.
sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Slovenskej republike.”
Povinná registrácia, dobrovoľné členstvo.
Informovanie a diskusia rozdielov medzi povinne registrovanými a dobrovoľnými členmi Komory. Otázky aké
služby by mala poskytovať Komora povinne registrovaným a dobrovoľným členom z dôrazom na status profesie,
kvality profesie, profesionilizácie výkonu a stabilitu Komory. Prípadné pripomienky je možné zapracovať do
7.4.2021.
Zodpovední: všetci členovia Profesijnej rady
Termín: 7.4.2021
Výskum o očakávaniach medzi sociálnymi pracovníkmi/čkami.
Ponuka vybraných výstupov výskumu prof. Schavela na najbližší snem Komory.
Zodpovední: prof. PaedDr. Mialn Schavel, PhD.
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Plán vzdelávania.
Diskusia ohľadom cenového hodnotenia lektorov a poplatkov vzdelávania pri prezenčnej a dištančnej forme,
respektive pre členov alebo nečlenov Komory. Upravený plán vzdelávania s možnosťou pripomienkovania do
7.4.2021 bude zaslaný členom Profesijenej rady
Zodpovední: všetci členovia Profesijnej rady
Termín: 7.4.2021

Pravidlá hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú
prax .
Diskusia hodnotenia sústavného vzdelávania prostredníctvom kreditov vo vzťahu k prvému hodnoteniu a
časovému obdobiu. Pravidlá hodnotenia aktuálne doplnia a pripravia prof. Schavel a Mgr. Kristína Mózešová, PhD.
na schválenie do 7.4.2021.
Zodpovední: Mgr. Kristína Mózešová, prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Termín: 7.4.2021
Podnet ohľadom ochrana práv a záujmov súvisiacich s výkonom sociálnej práce.
Na základe podnetu členky Komory ohľadom ochrany práv a záujmov súvisiacich s výkonom sociálnej práce
v sociálnom zariadení bolo pripravené prof. Mátelom a PhDr. Evou Labudovou Stanovisko k etickým otázkam
výkonu sociálnej práce v tejto záležitosti s dôrazom na dodržiavanie kvality poskytovanej sociálnej služby. Profesijná
rada odporúča zverejňovať iba anonymizovanú verziu tohto stanoviska.
Na základe uvedených infomácií bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 3 Profesijnej rady zo dňa 30.03.2021.
Profesijná rada má aktuálne 11 členov.
Rokovania sa zúčastnilo 6 členov Profesijnej rady.
Schvaľujem Uznesenie č. 3 Profesijnej rady zo dňa 30.03.2021
sa vyjadrilo 6 členov Profesijnej rady.
Neschvaľujem Uznesenie č. 3 Profesijnej rady zo dňa 30.03.2021
sa vyjadrilo 0 členov Profesijnej rady.
Hlasovania
sa zdržalo 0 členov Profesijnej rady.
Uznesenie č. 3: "Profesijná rada na svojom rokovaní prijala uznesenie a schválila Stanovisko k etickým otázkam
výkonu sociálnej práce v útulku (anonymizované) na základe podnetu členky Komory A. N.
5. Záver zasadnutia
Na záver sa predsedníčka poďakovala jednotlivým členom Profesijnej rady za priebeh rokovania.
V Prešove, 5.4.2021.
Zapísal: PhDr. Jozef Vorobel, PhD.

.......................................

Overili:
Mgr. Kristína Mózešová, PhD.

.......................................

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD

.......................................
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